
NIEUWSBRIEF 16 januari 2022
2e na Epifanie

Johannes 2:1-11

Feest
In het Bijbelverhaal van deze zondag redt Jezus een feestje. Heeft Hij niet wat
anders (lees: beters) te doen? Hij kan zijn tijd toch beter gebruiken om mensen te
redden of de natuur of…  Feestjes hebben toch geen prioriteit? Hoewel, als je al bijna
2 jaar droog staat door een pandemie, komen feestjes in een ander perspectief te
staan. Dan kun je zomaar verlangen naar iemand die water in wijn verandert…
Tot zondag! Wie weet wordt het een klein feestje…
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Mededeling vanuit het moderamen
Zoals al eerder meegedeeld worden de komende kerkdiensten en avondgebeden
weer digitaal uitgezonden, zonder kerkgangers in het kerkgebouw. Behalve de
gemeenteleden die dienst of een taak hebben.
Alle andere activiteiten komen ook te vervallen tot 14 januari. Ook de Kerk op schoot
viering van 16 januari gaat helaas niet door. Na de persconferentie van 14 januari
zullen we ons weer opnieuw beraden.
Houd de nieuwsbrief en onze website in de gaten voor de laatste informatie.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 9 januari, met een groet van onze gemeente,
naar
Sijnie Heuvel, uit ’s-Heerenberg
Wil en Gerrit Bloemendal, uit ‘s-Heerenberg

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar de Rudolph Stichting. Het is
voor een kind het beste als het thuis bij zijn of haar ouders woont, maar soms gaat
dat niet meer. Voor deze kinderen en jongeren zet de Rudolph Stichting zich in door
vernieuwende projecten te ontwikkelen en deze stichting ondersteunt Jeugddorp De
Glind. Zij willen uithuisgeplaatste kinderen een kansrijke omgeving bieden waarin zij
zich kunnen voorbereiden op en werken aan hun toekomst.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op:
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26



Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Gebedsdienst in de Week van gebed voor de eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van 16 t/m 23 januari 2022 staan
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in
het duister en de weg wijst naar Jezus. Deze jaarlijkse Week van gebed voor de
eenheid van christenen begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden.
Deze gebedsweek wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van
Kerken. Het thema dit jaar is: ‘Licht in het duister’. (https://www.weekvangebed.nl/)
Wij willen hier als gemeente ook aan meedoen, samen met onze katholieke broeders
en zusters. Dat doen we door op maandagmiddag 17 januari in onze kerk te Zeddam
een gebedsuur te organiseren van 16.00-17.00 uur. In verband met de
coronamaatregelen kunnen er maximaal 10 personen aanwezig zijn.
Het is fijn als je van te voren laat weten dat je wilt komen. Stuur je e-mail naar
e@haagsman.com.
Ernst Haagsman (ouderling)

Agenda
Maandag 17 januari: gebedsdienst tijdens de ‘Week van gebed’
In de protestantse kerk van Zeddam
Aanvang: 16.00 uur

Woensdag 19 januari: avondgebed, Klavertje 4 (alleen digitaal)
In de protestantse kerk van Zeddam
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 23 januari: dienst in ’s-Heerenberg (alleen digitaal)
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Rosemarie van der Hucht, uit Didam

https://www.weekvangebed.nl/
mailto:e@haagsman.com

